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Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;
a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między
niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie
końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie
i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która
uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
Łk 1, 26-38

Sokrates uważał, że nie jest możliwe, by człowiek z własnej woli czy-

nił coś, co uważa za zło: „Jeśli zło czynię, to jest to wynik mojej niewiedzy; gdy wiem, co dobre, dobro czynię”.

Człowiek czyni zło, gdyż jest skażony skutkami grzechu pierworodnego,

jednym z nich jest skłonność do grzechu. Maryja została Niepokalanie
Poczęta, czyli bez grzechu pierworodnego.

„Wszyscy się gubimy, ale chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że
człowiek jest zagubiony. Nie wszyscy mają świadomość, że to nie jest
takie proste” – pisał Ryszard Kapuściński.

Co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta?

Rozalia Bajer

Niepokalanie Poczęta, czyli nieskalana grzechem pierworodnym ani
żadnym grzechem uczynkowym. Od tego uchroniła ją łaska Boga,
który wybrał ją na Matkę swojego Syna. Podczas Zwiastowania
anioł nazwał Maryję „pełną łaski” (Łk 1, 28), czyli przepełnioną łaską Bożą. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ogłosił prawdę wiary
[dogmat] o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
ks. Eugeniusz Burzyk

Zapraszamy dzieci na Roraty
Tegoroczne roraty, pod hasłem RORATY Z MORAŁEM, przygotowane przez ks. Pawła Wawaka,
oparte są na codziennym przedstawieniu historii w formie bajki z pouczającym morałem, który
pomaga w pogłębianiu wiary i lepszym poznaniu
Boga. Plansze i obrazki z symbolem każdej z bajek, wymyślonych lub znalezionych w Internecie
przez ks. Pawła, zostały zaprojektowane przez
Rozalię Bajer. W pierwszym dniu Rorat każde
dziecko otrzymało planszę, a w kolejnych dniach
obrazek z symbolem bajki. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 na Roraty z „bajkowym” kazaniem ks. Pawła, podczas którego dzieci siedzą na dywanie w prezbiterium kościoła,
między ołtarzem a tabernakulum. Prosimy rodziców, aby zachęcili dzieci do udziału.

Zadowolenie z nowej formy przygotowania do Bierzmowania

W pierwszą niedzielę Adwentu – 1 grudnia nasza młodzież uczestniczyła w ostatnim w tym semestrze spotkaniu formacyjnym, przygotowującym do Bierzmowania, w ramach programu „Młodzi
na progu”. Przez ostatnie 9 tygodni w każdą niedzielę kandydaci uczestniczyli we Mszy Świętej
o godz. 8.30, następnie w dolnej kaplicy kościoła słuchali konferencji głoszonych przez ks. Dawida
Surmiaka, po których rozpoczynały się spotkania w grupach, prowadzone przez animatorów, zakończone w parafialnej kawiarni. Kolejne spotkania, w tym weekendowe rekolekcje, bezpośrednio
przygotowujące do przyjęcia tego sakramentu, odbędą się po feriach. Kandydaci w swoich świadectwach wyrażali zadowolenie z tej formy przygotowania. Doceniali wartość codziennej nawet krótkiej modlitwy, która zmienia życie, uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, czytania Pisma
Świętego, rozmów, które prowadzili z animatorami, a także atmosferę życzliwości, radości i zabawy, która towarzyszyła spotkaniom
w grupach.

Zabawa andrzejkowa młodzieży oazowej
Ponad 60 osób uczestniczyło 29 listopada w zabawie andrzejkowej naszej oazy młodzieżowej.
Impreza rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy kościoła, której przewodniczył moderator parafialnej oazy młodzieżowej – ks. Dawid Surmiak. Kazanie wygłosił dekanalny duszpasterz młodzieży
– ks. Kamil Białożyt. W zabawie uczestniczyła również młodzież z parafii pw. św. Macieja w Bielanach, którą opiekuje się ks. Kamil Białożyt oraz duchowni posługujący na tej parafii: ks. Paweł
Faruga i dk. Jakub Michalik. Imprezę oraz poczęstunek zorganizował ks. Dawid Surmiak wraz
grupą animatorów.

Ogłoszenia parafialne
1. W związku z dekretem Konferencji Episkopatu Polski i obchodzoną jednak dzisiaj Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, informujemy, że intencje Mszy Świętych przyjęte
na poniedziałek – 9 grudnia na 7.00 i 8.30
zostaną odprawione o godz. 6.30, natomiast
przyjęte na godz. 16.30 i 18.00 zostaną odprawione o godz. 18.00.
2. Od poniedziałku do piątku, o 18.00, zapraszamy na Msze św. roratnie z kazaniem dla
dzieci. Prosimy rodziców, aby zachęcili dzieci
do udziału.
3. We wtorek – 10 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas nabożeństwa każdy zostanie indywidualnie pobłogosławiony Najświętszym Sakramentem. W kaplicy obok prezbiterium można będzie skorzystać z modlitwy
wstawienniczej. W tym dniu nie będzie Mszy
roratnej.
4. W czwartek – 12 grudnia, po Mszy wieczornej,
zapraszamy na katechezę dla dorosłych w sali konferencyjnej. Proszę przynieść ze sobą
Pismo Święte.
5. W sobotę – 14 grudnia, od godz. 8.00, odwiedziny chorych parafian mieszkających na Osiedlu Słowackiego, ulicy Daszyńskiego i w domach jednorodzinnych.

6. W dniach 9-14 grudnia nasz parafialny zespół
„Caritas” przeprowadzi zbiórkę żywności oraz
środków czystości w następujących sklepach
SPOŁEM: nr 2 – ul. Dworcowa 8, nr 7 – ul. Piłsudskiego 4, nr 16 – os. Paderewskiego 12,
nr 22 – ul. Łokietka 6. Zebrane produkty zostaną przekazane potrzebującym.
7. Przy stolikach z prasą do nabycia świece Caritas na stół wigilijny.
8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiary
mieszkańcom ulic: Daszyńskiego, Drobniaka,
Ofiar Oświęcimia. W tym tygodniu prosimy
mieszkańców: Bloki POM – 24, 36, 40, 42
oraz 30 przy ul. Mickiewicza.
9. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzupełniająca na przystrojenie i przygotowanie
kościoła na Święta oraz prowadzone prace
remontowe.
10. Również w przyszłą niedzielę – 15 grudnia dzieci z naszego Szkolnego Koła Misyjnego będą
sprzedawały własnoręcznie wykonane kartki
świąteczne. Można będzie je nabyć w przedsionku kościoła podczas Mszy św. o 8.30,
10.00 i 11.30. Dochód przeznaczony jest na
cele misyjne.
11. Po Mszy zapraszamy do kawiarni na piętrze
kościoła, gdzie można nabyć czekolady „mikołajowe”, których opakowanie zostało zaprojektowane specjalnie dla naszej parafii.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 8 grudnia

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

Maria Karnia w 3 r. śmierci
Maria Dobrowolska w r. śmierci
Edmund Kurek w 7 r. śmierci
Roczki: Joanna Gasidło, Aleks
Szczelina, Karol Urbańczyk
18.00 † Barbara Zaręba w 11 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 9 grudnia

6.30 † Maria Dziubek w 2 r. śmierci
6.30 † Teofila Skrzelowska w 11 r. śmierci
z synami
18.00 † Marian Kuśnierz
18.00 † Halina (8 r. śm.) i Zdzisław (5 r. śm.)
Urbańczyk z rodzicami i teściami

WTOREK – 10 grudnia

6.30 † Irena Kraus
18.00 † Aleksander i Elżbieta Chrapek
Msza z modlitwą o uzdrowienie
duszy i ciała

ŚRODA – 11 grudnia

6.30 †
6.30 †
18.00 		
18.00		
		

Maria Nycz
Łucja Miłoń
W intencji Bogu wiadomej
Za parafian.
Intencje modlitewne za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej: † Andrzej
i Anna Kubieniec z synem Kazimierzem;
† Olimpia Jarska; † Stanisław Białas
w 1 rocz. śmierci; † Władysław Zając
w 5 rocz śmierci; † Helena Moskała;
† Maria Geier; † Jan Jarmundowicz;
† Waldemar Milc

CZWARTEK – 12 grudnia

6.30 † Aleksander Zemlik
6.30 † Genowefa Maciąga
18.00 † Zygmunt Kózka w 4 r. śmierci
z rodzicami
18.00 † Barbara i Andrzej Smrek

PIĄTEK – 13 grudnia
6.30 † Otylia Latuszek
18.00 † Jan Gajda
18.00 † Maria Jakubiak

SOBOTA – 14 grudnia

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Maria Nycz
Łucja Miłoń
Genowefa Maciąga
Otylia Jasińska

NIEDZIELA – 15 grudnia
7.00 † Stanisław Bieroński
8.30 † Damian Grządziel w 1 rocznicę
śmierci
10.00 † Jan Kania
10.00 † Jakub Kuziemski (od kolegów i koleżanek ze szkoły w Brzeszczach)
11.30 † Mieczysław Krauzowicz w 1 rocznicę
śmierci
18.00 † Józef Bednarz

Statystyka – listopad
Zmarli:
† Łucja Miłoń, lat 88
† Genowefa Maciąga , lat 54
† Wiesława Rodak, lat 62
† Zdzisław Żak, lat 78
† Maria Nycz, lat 75
† Waldemar Milc, lat 60
† Anna Siwek, lat 38
† Irena Kraus, lat 77
† Konstancja Gocal, lat 84
† Wiesława Kóska, lat 72
† Zofia Kubik, lat 82
† Maria Cisowska, lat 89
† Maria Geier, lat 92
† Helena Moskała, lat 89
† Emma Bogacz, lat 91

Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Rozalia Bajer; korekta: ks. Tomasz Łata
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001
Skład i druk:
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

